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APUA ATK- JA KONEONGELMIIN 
Palvelutarjottimemme kylille on laajentunut!  
Meillä on tarjolla apua mm. tietokoneen 
käyttöön, ohjelmien asentamiseen ja käyttöön 
liittyviin ongelmiin. Kyläavustajaamme Marja 
Liuska tarjoaa puhelinneuvontaa ja tulee 
tarvittaessa myös paikanpäälle ratkaisemaan 
ongelmanne.  Ongelmatilanteissa tavoitat 
Marjan puhelimitse numerosta 040 487 1063 
arkisin klo 9:00 – klo 12:00 välisenä aikana 
(marja.liuska@taipalsaari.fi). Maaliskuussa 
aloittaa myös neuvontatyön toinen 
kyläavustaja.  
 
Palvelun hinnasto: 
- puhelinneuvonta on maksuton 
- neuvonta paikan päällä 10 €/tunti (minimi 

2 tuntia) ja matkakulukorvaus 
 
KYLÄAVUSTAJASTA APUA ARJEN ASKAREISIIN 
Ennen kuin huomaattekaan, on aika alkaa 
laittaa kylätalojenne ja yhteisten raittien 
ilmettä kesäkuntoon ja saman on edessä myös 
kyläläisten omilla pihoilla. Kyläavustaja on oiva 
apu ei-ammattitaitoa vaativissa arjen pienissä 

askareissa ja asutusalueiden yhteisissä 
tehtävissä. Olemme tehneet kyläavustajan 
palkkauksen vaivattomaksi, koska hoidamme 
puolestanne kaiken paperin pyörityksen ja 
kyläyhdistykselle/asukasyhdistykselle jää vain 
kyläavustajan yhteyshenkilön valitseminen.  
 
Aikaa kyläavustajatoiminnan käynnistämiseen 
menee n. 1 – 2 kuukautta, joten kannattaa 
aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin! Kysy meiltä 
tai kutsu kertomaan lisää: Projektipäällikkö 
Marja Jussila, 045 276 9541, Työvalmentaja 
Minna Piutula, 040 216 5342 
Sähköposti:etunimi.sukunimi@taipalsaari.fi 
 
VUODEN KYLÄ, TIENNÄYTTÄJÄ JA TOIMIJA 
Vuoden 2015 eteläkarjalaisen kylän, 
kylätoiminnan tiennäyttäjän ja 
maaseututoimijan haku on avattu. Haluamme 
palkita kyliä ja kylätoimijoita, jotka ovat omalla 
sinnikkäällä ja ansioituneella toiminnallaan 
vieneet eteenpäin maakuntamme maaseudun 
elinvoimaisuutta. Hakuaika päättyy 
13.3.2015. Hakulomakkeen saat tästä. 
 
Vuoden kylän valinnassa painotetaan mm. 
kylän toiminnan pitkäjänteisyyttä ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa laaja-alaisuutta, 
kylän ja kunnan välistä suhdetta sekä 
lähipalveluiden tuottamista ja 
elinkeinotoiminnan edistämistä.  

Vuoden kylätoiminnan tiennäyttäjä on omalla 
pitkäaikaisella panoksellaan kehittänyt 
paikallista tai valtakunnallista kylätoimintaa. 
 
Vuoden maaseututoimijaksi etsitään henkilöä, 
joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia 
erityisesti Leader-toiminnassa, 
kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa 
kehittämistyössä. Valinta ei ole sidottu 
nimettävän henkilön taustaorganisaatioon 
eikä valinnassa ei painoteta senioriteettia tai 
pitkää toiminta. 
 
Valinnat julkistetaan kesäkuussa ja palkitut 
osallistuvat valtakunnalliseen kisaan, jonka 
voittajat julkistetaan paikallistoimijoiden 
juhlaseminaarissa Lokaalissa 5.- 6.9.2015 
Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla. 
 
VUODEN 2015 KYLÄMYÖNTEISIN KUNTA 
Suomen Kuntaliiton ja Suomen Kylätoiminta 
ry:n vuoden 2015 kylämyönteisimmän kunnan 
haku on alkanut ja päättyy 31.5.2015. 
Valinnalla halutaan nostaa kuntien ja kylien 
välisen yhteistyön arvostusta, antaa sille 
tunnustusta ja tuoda esiin toimivia 
esimerkkejä yhteistyöstä.  Kriteereinä 
valinnassa painavat: 
1. Hyväksi koettu yhteistyö kyläyhdistysten/ 

muiden yhdistysten ja  kunnan välillä 
2. Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen

http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:marja.liuska@taipalsaari.fi
http://kylat.ekarjala.fi/wp-content/uploads/2015/02/Hakulomake_oma.doc
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3. Toimintaresurssit paikallisille kehittäjille 
4. Mallikkaasti järjestetyt lähipalvelut  
5. Uudentyyppiset ratkaisut lähipalveluiden 

tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa 
6. Lisäkriteerinä voi olla kylien kannalta hyvin 

toteutettu kuntaliitos 
Ehdotukset Vuoden kylämyönteisimmäksi 
kunnaksi tulee lähettää vapaamuotoisella 
hakemuksella perusteluineen (enintään 2 
sivua, ei liitteitä) sähköisesti viimeistään 
31.5.2015 osoitteeseen: 
marja.jussila@taipalsaari.fi. Ehdottajana voi 
olla yksittäinen kylä, Leader -ryhmä tai kunta 
mieluiten yhdessä toimien. 

ETELÄ-KARJALAN AVOIMET KYLÄT 6.6.2015  
Maanlaajuinen tapahtuma kutsuu ihmiset 
tutustumaan kyliin ja niiden toimintaan! Kaikki 
eteläkarjalaiset kylät ovat tervetulleita 
järjestämään oman kylänsä näköinen 
tapahtuma! Toiminta voi olla mitä tahansa 
kylätorista tansseihin tai perinnepeleistä 
patikointiretkeen laavulle. Samalla voitte 
markkinoida kylän toimintaa ja yrityksiä tai 
kylää asuinpaikkana. 

Avoimet Kylät -tapahtuma lisää kylätoiminnan 
näkyvyyttä, madaltaa kynnystä tutustua 
maaseutuun ja kyliin sekä edistää 
maallemuuttoa ja positiivista mielikuvaa 
kyläelämästä. Etelä-Karjalan Kylät ry hoitaa 
tapahtuman yleismarkkinoinnin maakunnan 

laajuisesti (nettisivut, esitteet, tiedotteet). 
Saamme markkinointiapua myös Suomen 
Kylätoiminta ry:ltä. 

Tehdään yhdessä hieno kesätapahtuma. 
Ilmoittaudu mukaan ja kerro, millaisen 
tapahtuman aiotte järjestää 28.2.mennessä 
terhi.ojanen@taipalsaari.fi tai 040-939 4099. 
 
ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTÖPÄIVÄ 
Socom järjestää la 7.3.2015 klo 9:30 – 12:30 
Saimaan ammattikorkeakoulun tiloissa 
(Skinnarilankatu 36) kaikille järjestöjen 
yhteistyöstä kiinnostuneille yhteisen 
järjestöpäivän, jossa tutustutaan helmikuun 
aikana tehtyyn kyselyyn maakunnallisesta 
yhteistyöyhdistyksestä sekä työstetään 
yhteistä näkemystä yhteistyöyhdistyksen 
tehtävästä ja toimintatavoista. Sähköiseen 
kyselyyn voi vastata 25.2.2015 mennessä 
osoitteessa www.socom.fi/kysely. 
Ilmoittautuminen kahvitarjoilua varten 
4.3.2015 mennessä netissä: 
http://51.fi/ilmoittautuminen tai Heini 
Maijanen puh. 050 434 2443. 
 
KYLÄHULLUN METSÄSTYS ON KÄYNNISSÄ 
Nyt etsitään seuraavaa valtakunnallisen 
kylähullua! Virallinen Kylähullu toimii 
suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjänä, 
tulevaisuuden väkevänä visioijana. Haussa on 

henkilö, joka ennakkoluulottomasti, vahvalla 
tahtotilalla ja itsensä peliin laittaneena on 
aikaansaanut merkittävää sekä konkreettista 
jälkeä. Haku on käynnissä 16.1.–16.4.2015 ja 
valtakunnan XIII virallinen kylähullu 
kruunataan juhlallisin menoin Haapajärvellä 
Kuusaan kylätalo Eurolassa to 9.7.2015. 
Lisätietoja & hakuohjeet löytyvät täältä. 
 
KYLIEN/ASUKASYHDISTYKSIEN KOTISIVUT 
Tietomaakunta eKarjala Oy:n toiminnan 
loppumisen myötä kylien/asukasyhdistysten 
kotisivujen tekninen alusta siirtyi Saitalle ja 
tukipalvelu Etelä-Karjalan liitolle.  
Ongelmatilanteissa voitte laittaa tietoa 
osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi, 
ongelmaratkaisu lähetetään vastausviestillä.  

Neuvoja kotisivujen käytön yleisimpiin 
ongelmiin: 

1. Kotisivujen salasana unohtunut? 
Käytä ”Salasana hukassa” -linkkiä, joka löytyy 
jokaisen sivun hallintakirjautumisosoitteesta 
http://kylat.ekarjala.fi/kylannimi/wp-admin/, 
sivun alareunasta 
2. Uusia käyttäjiä, vanhojen poisto?   
Lisättäessä tai vaihdettaessa yhdistyksen 
kotisivuja päivittäviä henkilöitä, yhteys 
osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi

http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:marja.jussila@taipalsaari.fi
mailto:terhi.ojanen@taipalsaari.fi
http://www.socom.fi/kysely
http://51.fi/ilmoittautuminen
http://www.kylahullu.net/?site=38&p=509&c=haluatko+kylähulluksi
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
http://kylat.ekarjala.fi/kylannimi/wp-admin/
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
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3. Vanhojen nettisivujen uudelleen ohjaus 
Vanhojen kotisivujen uudelleen ohjauksessa 
uusille sivuille, kun on tehty kokonaan uudet 
kotisivut, yhteys osoitteeseen: 
kirjaamo@ekarjala.fi 
 

4. Ilmoitus kotisivuille tehdyistä muutoksista 

Jos halutaan ilmoitus kotisivuille tehdyistä 
muutoksista käytetään rss-syötettä, jonka ohje 
https://wpopas.fi/kuinka-kayttaa-rss-
syotteita-wordpressissa/. 
 
RAUTAVAARAN JÄLJILLÄ KIERTUE 
Artisti Anssi Känsälä & Tallari orkesteri tekevät 

ympäri Suomea konserttikiertueen 

Rautavaaran jäljillä seurojen/kylätaloilla ja 

etsivät kyläyhdistyksistä/kylätoimikunnista 

yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tarjota 

kiertueelle toteuttamispaikkoja omilta 

alueiltaan.  Tutustu kiertueeseen tästä. 

Känsälään ja Tallariin voit tutustua: Anssi 

Känsälä, Tallari sekä katsoa videoita: YouTube 

soittolista löytyy täältä. 
 

Yhteydenotot/lisätiedot/alustavat varaukset: 
anssi.kansala@gmail.com /0400 885 857, 
kotisivut.  
 

 
 

KYLIEN OMA TAPAHTUMAKALENTERI  
löytyy Etelä-Karjalan maakuntaportaalista.  
Käykää lisäämässä omat tapahtumanne tästä.  
 
FACEBOOK 
Etelä-Karjalan kylät ry löytyy Facebookista. 
Tykkää ja kutsu kaverisikin mukaan! 
https://www.facebook.com/ekkylat 
 
ILMOITA UUTISIA JA TAPAHTUMIA  
Mikäli haluatte välittää tapahtumianne tai 
uutisianne kauttamme, toimittakaa 
julkaisuvalmis teksti linkkeineen meille kunkin 
kuukauden 10. päivään mennessä, niin 
julkaisemme sen kyseisen kuukauden 
puolivälissä ilmestyvässä sähköisessä 
kyläkirjeessämme. 
 
Seuraava sähköinen kyläkirje ilmestyy 
16.3.2015. 

http://kylat.ekarjala.fi/
mailto:kirjaamo@ekarjala.fi
https://wpopas.fi/kuinka-kayttaa-rss-syotteita-wordpressissa/
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